
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية العرفان المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

253رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

77 معيد 0صفر5250275070احمد مهدي طاهر حسن221611253004 1  0.00

86 ناجح 575068665067444امير احمد بلسم كريم221611253007 2  63.43

86 ناجح 645794828484551علي حسين هاشم محسن221611253030 3  78.71

77 معيد 3031220م42مازهر حمزه جبر خليف221741253001 4  0.00

86 معيد 0مصفر68م54مانور حمزه جبر خليف221741253002 5  0.00

85 معيد 0صفرصفر77م52مبسام كريم جبر خليف221741253003 6  0.00

86 ناجح 715372675056455حسين جميل شهيب فضاله221741253007 7  65.00

94 معيد 0م96مصفر58محسين عبد المحسن مفتن كاطع221741253008 8  0.00

74 معيد 6450645834500حسين عدنان جبر صبيح221741253009 9  0.00

92 معيد 0صفرصفرمم33محيدر جواد جخيور مهاوش221741253011 10  0.00

91 معيد 0م8381م7456حيدر عبد الحسين جلود شندي221741253012 11  0.00

94 معيد 0صفر7379م7251ساري طارش عبيد مارد221741253013 12  0.00

93 معيد 0صفر8495م8280فراس كاظم فائز هداك221741253014 13  0.00

87 معيد 0صفر8794م82مكرار حيدر عبد نزال221741253015 14  0.00

م معيد 0ممممممم قاسم جعفر مفتن221741253017 15  0.00

85 معيد 0صفر5631715657مصطفى بشير طاهر حسن221741253018 16  0.00

89 معيد 0مصفرمم67صفرمنتظر شعلن خلف ناصر221741253019 17  0.00

75 معيد 0%272514م5639آيات جبار داود جفيت221742253001 18  0.00

84 معيد 5029330م38متغريد رميض هاشم شهيب221742253003 19  0.00

80 معيد 5039545353500دعاء صلح موحان صبيح221742253004 20  0.00

80 معيد 6656520م7863زهراء حسين م جاسم221742253006 21  0.00

79 معيد 0%50382915م50زينب م عطية سلمان221742253008 22  0.00

91 ناجح 848492849889622سجى طالب صدام كريم221742253009 23  88.86

م معيد 0ممممممسجى مشتاق جادر خلف221742253010 24  0.00

79 ناجح 645369788263488ضحى رياض جمال عبد221742253011 25  69.71

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية العرفان المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

253رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

71 معيد 0صفر5052م5542فاطمة عبد المحسن عبد لفته221742253012 26  0.00

93 ناجح 929095868787630ماسي عبد العالي عايد درعان221742253013 27  90.00

80 معيد 0صفر436450صفر52مريم كامل لطيف عوض221742253014 28  0.00

78 معيد 5133236040390منى حسن عبد النبي خليف221742253015 29  0.00

81 معيد 550م60415939نبأ نعيم فاخر مكطوف221742253016 30  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


